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Het wordt een spannende week. De Tweede Kamer gaat debatteren over het wetsvoorstel van minister 
Stef Blok (VVD) om de huren voor een deel inkomensafhankelijk te maken. Vooral de SP, ChristenUnie 
en het CDA stelden veel vragen over de wet. De PvdA schrijft “principiële bezwaren” te hebben tegen 
het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet ongedaan wordt gemaakt als het 
(gezins)inkomen van de betreffende huurder weer daalt. De regeringspartij wil dat de wet op dit punt 
wordt aangepast. Of de PvdA de rug recht houdt? We zullen het snel weten. 
 
De Woonbond is een online petitie gestart tegen de huurmaatregelen in het regeerakkoord. Met de petitie wordt 

politiek Den Haag opgeroepen om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken. Over de 
actie vindt u bij deze editie van Argusogen een aparte bijlage en een oproep om aan de actie mee te 
doen. Hoe meer huurders laten weten het niet met het voorgenomen huurbeleid eens te zijn, hoe beter. 
Laat weten dat huurders het niet pikken. Ga niet zeggen dat het toch niet helpt want toen het kabinet 
kwam met het voorstel om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken kwamen er minder mensen in 
opstand dan er huurders in Nederland zijn. Het moet toch kunnen lukken om ook op het huurbeleid 
invloed uit te oefenen. Als we het allemaal maar willen. De actie loopt tot 20 februari a.s. dus er is nog 
alle kans om uw stem te laten horen en vraag uw bewoners hetzelfde te doen. Ga naar 
www.actiehuuralarm.nl en teken de petitie. Roep zo veel mogelijk anderen op ook te protesteren. Op 
de website www.actiehuuralarm.nl vindt u onder het kopje Kom in actie veel suggesties om mensen te 
mobiliseren. En er is ook actiemateriaal te krijgen. 
 
Wethouder Eric Wiebes (VVD) heeft ook een leuk idee gelanceerd: halveer de sociale woningbouw in 
Amsterdam en breng het percentage sociale woningen terug naar 30%. Zo zorg je ervoor dat meer 
talenten, die zich een duurdere huurwoning kunnen permitteren, zich in de stad vestigen. Dat is beter 
voor alle inwoners, aldus Wiebes. Het laatste woord zal hierover nog niet gesproken zijn!  
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Resultaten onderzoek Keukens bij Eigen Haard 
  
Panelonderzoek Eigen Haard oktober 2012: Keukens bij Eigen Haard 
Eigen Haard en Woongroep Holland boden de mogelijkheden voor nieuwe keukens op verschillende 
manieren aan. Sinds de fusie is dit ook zo gebleven. Zeker in gebieden waar beide corporaties al actief 
waren (zoals Amstelveen) is dat niet gewenst. Eigen Haard wil het op één uniforme manier gaan doen 
voor alle huurders. Eigen Haard vroeg het klantpanel naar de wensen en mogelijkheden bij het 
aanbieden van (meer uitgebreide) keukens. 
 
Samenvatting 
De mogelijkheid om méér dan een standaardkeuken te kunnen aanschaffen, zijn zeer gewenst. Liefst 
ziet men een online showroom zodat thuis door de verschillende mogelijkheden gebladerd kan worden. 
Daarna zou een echte showroom of winkel de huurders in de gelegenheid stellen de kwaliteit van de 
keuken te bekijken. Opvallend is verder dat mensen met hogere inkomens de nieuwe keuken vaker via 
Eigen Haard willen regelen, terwijl huishoudens met minder inkomen het vaker zelf zouden regelen. 
Hierdoor profiteert deze laatste groep minder van de mogelijkheden van gespreid betalen via huur of 
servicekosten. 
 
Deelname 
Voor dit panelonderzoek zijn 3993 huurders uitgenodigd om deel te nemen. Uiteindelijk reageerden 
1674 personen, een respons van 42%. Dit is een gemiddelde respons bij het klantpanel. 
De bekendheid van de extra mogelijkheden bij de aanschaf van een nieuwe keuken via Eigen Haard is 
matig: slechts 34% was bekend met de mogelijkheden. 82% vindt het wel belangrijk dat Eigen Haard dit 
blijft doen in de toekomst. Bovendien zou 43% de aanschaf van een nieuwe keuken via Eigen Haard 
willen regelen. Bewoners kunnen een nieuwe keuken ook zelf regelen. Dan moet er wel toestemming 
worden gevraagd via een ZAV-aanvraag (Zelf Aangebrachte Voorzieningen). Bij aanschaf en plaatsing 
via Eigen Haard hoeft dit niet. 
Beste manier van aanbieden is een online showroom gecombineerd met een keukenshowroom 
Twee antwoorden springen eruit bij de vraag hoe Eigen Haard de opties voor de keuken zou moeten 
aanbieden: online showrooms en fysieke showrooms. Uit de open antwoorden lijkt sommigen een 
combinatie ideaal: eerst thuis kunnen neuzen en dan kwaliteit bekijken in de winkel. 
 
Huurders willen maximaal € 5000,- investeren (tot € 50,-  euro p.m. bij verrekening in huur of 
servicekosten) 
Slechts 8% zegt meer te willen investeren in een nieuwe keuken. De omvang van de investering hangt 
natuurlijk ook af van het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe meer men wil of kan investeren. 
Opvallend is wel dat de regeling “maandelijks betalen via huur of servicekosten” oorspronkelijk bedoeld 
is om mensen met lagere inkomens ook de kans te geven een luxere keuken aan te schaffen. De 
uitkomst van dit onderzoek laat echter zien dat hoe lager het inkomen is, hoe minder vaak men de 
keuken via Eigen Haard wil regelen (en dus minder kan profiteren van deze regeling) maar het vaker 
liever zelf zou doen. 
In de open antwoorden ziet men vooral dezelfde opties voor badkamer en sanitair. Daarnaast vaak 
genoemd zijn afzuigsystemen, losse apparaten en meer aansluitingen en stopcontacten. 
 
Keuzes in 2013 
In de loop van 2013 wordt verder gekeken op welke manier(en) Eigen Haard de opties voor meer luxe 
keukens gaat aanbieden. Uiteraard worden ook de resultaten van dit onderzoek daarin meegenomen. 
Via de website en via het huurdersblad GeWoon houdt Eigen Haard de bewoners op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
============================================================================== 

 

Meer exemplaren Argusogen 
 
Bestaat uw bewonerscommissie uit meer dan vier leden en wilt u voor elk van hen een exemplaar van 
Argusogen ontvangen? Dat kan. Stuur een e-mail aan argusogen@hbo-argus.nl of een briefje aan HBO 
Argus t.a.v. Argusogen, A. v.d. Horststraat 2, 1065 GX Amsterdam met de naam van uw commissie en 
het aantal gewenste exemplaren.  
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In deze eerste uitgave van Argusogen brengen wij u weer op de hoogte van de activiteiten van het 
bestuur. Naast de gewone dagelijkse dingen die op kantoor terecht komen werkt het bestuur ook aan 
bredere verbanden en aan contacten met organisaties buiten die van Eigen Haard. Maar klaar zijn we 
er nog lang niet mee want ook de bestuursleden van HBO Argus hebben vaak nog een baan waardoor 
zij met de tijd moeten woekeren. 
 
Vorige maand hebben de bestuursleden een workshop meegemaakt waarin vele aspecten van het werk 
binnen een huurdersorganisatie aan de orde zijn gekomen en ook is besproken hoe de toekomst van 
HBO Argus eruit moet gaan zien. Wie doet wat, wanneer en hoe. Het was intensief werken maar ook 
heel goed dat we dat hebben gedaan. Zo raak je als bestuursleden beter op elkaar ingespeeld en 
worden diverse zaken duidelijker. Er zijn een aantal activiteiten naar voren gekomen waarover u als 
bewonerscommissie binnenkort nog wel iets zult horen. We moeten het allemaal nog wel uitwerken, 
maar zodra dat is gebeurd brengen we het verder. 
 
In deze Argusogen doen wij een oproep aan alle bewonerscommissie om mee te doen aan de actie van 
de Woonbond om via internet een petitie te ondertekenen waarmee geprotesteerd wordt tegen het 
kabinetsvoorstel de huursector financieel aan te pakken. Doe alstublieft mee aan deze actie.  
 
U ziet dat het bestuur niet stilzit, maar we kunnen toch nog wel wat meer hoofden en handen gebruiken. 
Hebt u interesse om het bestuur te komen versterken of weet u iemand die u geschikt acht, neem dan 
contact met ons op. Bij voorbaat dank. 
 
Namens het bestuur 
Hans Visser 
 
============================================================================= 

Bereikbaarheid HBO Argus 
 
Hebt u een vraag? Hebt u een opmerking? Wilt u ondersteuning? Neem contact op 
met het bestuur van HBO Argus. Dat kan op verschillende manieren: telefonisch:   
020-4083982, schriftelijk: HBO Argus, Adr. van der Horststraat 2, 1065 GX 
Amsterdam, per e-mail: info@hbo-argus.nl of persoonlijk op het adres                      
Adr. van der Horststraat 2, Amsterdam-Slotervaart. 
 
Vaste kantoortijd 
Elke maandag tussen 11.00 en 14.00 uur is er iemand in het kantoor van HBO Argus aanwezig en kunt 
u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden of langskomen. U kunt ook een afspraak 
maken voor een gesprek. Buiten deze tijd kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.  
 
============================================================================== 

Ga naar www.actiehuuralarm.nl en teken de petitie! 
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Wat is er per 1 januari 2013 veranderd?  
 
Verschillende regels en wetten zijn per 1 januari 2013 aangepast. De Nederlandse Woonbond heeft ze 
op een rijtje gezet. Het gaat om aanpassing van de liberalisatiegrens, de huurtoeslaggrens en de 
inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Maar ook om het maximum inkomen dat men mag 
verdienen om nog huurtoeslag te kunnen krijgen, om de eigen bijdrage in de huurtoeslag en om 
huisvesting in verpleeg- en verzorgingstehuizen. 
 
 
Liberalisatiegrens omhoog 

De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder verhuurd mag worden is naar 
€ 681,02 euro gegaan. (was € 664,66 per maand). Woningen die bij aanvang van het huurcontract voor een hoger 
bedrag verhuurd worden vallen niet in de sociale (gereguleerde) sector, maar zijn geliberaliseerd. Zelfstandige 
woningen die voor een lager bedrag verhuurd worden zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het puntenstelsel. De 
oppervlakte en kwaliteit van de woning bepaalt dan de hoogte van de huurprijs. 

 
Huurtoeslaggrens omhoog 

Voor woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens is huurtoeslag mogelijk. Omdat de liberalisatiegrens 
omhoog is gegaan, is ook het bedrag waarbij nog huurtoeslag mogelijk is gestegen. Voor woningen met een 
maandhuur tot € 681,02 kunt u huurtoeslag krijgen, mits uw inkomen daar laag genoeg voor is en u aan een aantal 
andere voorwaarden voldoet. 

 
Hogere eigen bijdrage in huurtoeslag 

De eigen bijdrage in de huurtoeslag is met € 4,87 per maand verhoogd. Dit bedrag komt bovenop een al eerder 
besloten verhoging van € 3,93 per maand. Beide verhogingen zijn per 1 januari 2013 ingegaan. Iedereen die 
huurtoeslag ontvangt gaat daarmee een groter deel van de huur zelf betalen. In totaal gaat het om € 8,80 per 
maand (€ 105,60 euro per jaar) 

 
Grens huurtoeslag alleenwonenden omlaag 

Het maximale inkomen waarbij alleenwonenden nog huurtoeslag kunnen krijgen, is lager geworden. Om 
huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet het inkomen vrij laag zijn. De grens voor alleenwonenden ligt in 2013 
precies 1000 euro lager dan in 2012. Voor samenwonenden zijn de grenzen onveranderd ten opzichte van 2012. 
Voor alleenwonenden tussen 23 en 65 ligt de grens nu op € 21.025,-- (was € 22.025,--), voor samenwonenden op 
€29.900,--. Voor ouderen en jongeren gelden aangepaste inkomensgrenzen. 

 
Inkomensgrens sociale huurwoning aangepast 

Het maximale inkomen waarmee nieuwe huurders nog in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning 
van een corporatie is geïndexeerd naar € 34.229,-- (was € 34.085). Om een corporatiewoning met een huur tot de 
liberalisatiegrens van € 681,02 te mogen huren mag een huishouden dus niet meer verdienen dan deze € 34.229,-- 
Voor zowel alleenwonenden als gezinnen geldt hetzelfde bedrag. Ook leeftijd maakt in deze inkomensgrens niet 
uit. Wel geldt dat corporaties 10% van de woningen met een huur tot € 681,02 mogen toewijzen aan huishoudens 
met een (iets) hoger inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewoners van wie de woning gesloopt wordt. 

 
Toegang tot verzorgingshuis beperkt 

Mensen die een lichte vorm van zorg nodig hebben (zorgzwaartepakketten 1 en 2) kunnen per 1 januari 2013 niet 
meer terecht in een instelling. Voor zwaardere zorg blijft dit nog wel mogelijk. Deze maatregel geldt voor 
verzorgingshuizen, maar ook voor instellingen in de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg. 
Mensen moeten dus langer zelfstandig thuis blijven wonen en daar de benodigde zorg ontvangen. De komende 
jaren wordt deze maatregel uitgebreid naar andere groepen. 
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Sociale huurwoning voor veel huurders te duur 
 
Honderdduizenden mensen met een sociale huurwoning betalen zo veel huur, dat zij moeten 
beknibbelen op andere uitgaven zoals kleding, huishoudelijke artikelen en abonnementen. Dat blijkt uit 
een onderzoek van onderzoeksbureau OTB, dat verbonden is aan de TU Delft. 
 
Maatschappelijk aanvaardbaar consumptiepatroon 
De onderzoekers bekeken wat volgens kenniscentrum Nibud het minimum is dat mensen moeten 
uitgeven aan levensbehoeften, het zogenoemd ‘maatschappelijk aanvaardbare consumptiepatroon’. Als 
dat van het inkomen is afgetrokken, blijft het resterend inkomen over. Voor 37 procent van de mensen 
met een sociale huurwoning in 2009 bleek dat er te weinig geld zou overblijven om de huur te betalen, 
oftewel 855.000 mensen. De verwachting is dat de situatie in de afgelopen jaren niet beter is geworden. 
  
Inkomenspolitiek 
,,Dat betekent dat ze gaan beknibbelen op andere uitgaven’’, concludeert onderzoeker Harry 
Boumeester. ,,Wellicht zou de huurtoeslag nog nadrukkelijker op deze groep moeten worden gericht . 
En ook is het een kwestie van inkomenspolitiek; bij een langdurige bijstand is een maatschappelijk 
aanvaardbaar consumptiepatroon niet houdbaar.’’ 
  
Onder het bestaansminimum 
Volgens Boumeester zijn er twee belangrijke oorzaken voor het feit dat mensen meer huur moeten 
betalen dan dat ze eigenlijk kunnen. ,,Een kwart van de huishoudens met een huur boven de norm, zit 
(tijdelijk) onder het bestaansminimum. De tweede reden is dat zo’n 50 procent iets te ruim woont.’’ 
Boumeester benadrukt dat niet iedereen die moet korten op andere levensbehoeften dat echt als een 
probleem hoeft te ervaren . ,,Als je bijvoorbeeld weinig waarde hecht aan kleding, dan hoeft het niet erg 
te zijn.’’ 

 

============================================================================== 

 

Wiebes: halveer sociale woningbouw Amsterdam 
 
Als het aan de Amsterdamse VVD-wethouder Eric Wiebes ligt, halveert het aantal sociale woningen in 
de stad. Daarmee kan de hoofdstad meer huisvesting bieden aan talenten van buiten en die zorgen 
weer voor meer welvaart voor alle inwoners. 
 
De internationale strijd om deze 'keien', zoals Wiebes ze noemt, is groot. Steden als Londen, Parijs, 
New York en Singapore werken er volgens hem hard aan om mensen aan te trekken die meer banen 
kunnen creëren. 'Mensen die slim zijn, innovatief en ondernemend. Die nieuwe zonnecellen 
ontwikkelen, nieuwe winkelconcepten bedenken, apps maken of spijkerbroeken ontwerpen', zo schetste 
hij in een lezing over zijn ideale Amsterdam in De Balie. 
 
Deze talenten kunnen volgens Wiebes' berekeningen zorgen voor zeker 1 procent 
extra economische groei in de stad over een periode van tien  jaar. Hij verwacht 
bovendien 40.000 nieuwe banen, in alle lagen van de arbeidsmarkt.  
 
Volgens de wethouder kan Amsterdam de concurrentie met andere steden aan, maar 
moet er wel iets gebeuren aan de hoeveelheid sociale woningbouw die de stad nu 
kent (61 procent). 'Bijna twee derde van onze stad is verboden toegang voor mensen 
die groei en dynamiek naar onze stad willen brengen. Het percentage beschikbare 
huurwoningen is 6 procent, vermoedelijk het laagste ter wereld.' 
 
Wiebes benadrukt dat het ook van belang is de 'keien' vast te houden. 'Nu verlaten succesvollen de 
stad, terwijl degenen van wie de sociale stijging niet slaagt, achterblijven. Amsterdam heeft het hoogste 
percentage inwoners met een langdurig laag inkomen van Nederland.' Volgens de wethouder verliest 
de hoofdstad ook de middeninkomens, aangezien er alleen nog heel goedkope en heel dure woningen 
staan. Hij pleit er dan ook voor het percentage sociale woningen terug te brengen naar 30 procent. Op 
die manier komt de stad volgens hem meer in balans. 
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Bestuur HBO Argus 
Nelleke Lindhout, voorzitter 
vacant, secretaris  
Hans Visser, penningmeester 
Liesbeth Bolier 
Mellouki Cadat 
Gineke Ranzijn 
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Contact 
HBO Argus 
Adr. v.d. Horststraat 2 
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Telefoon 020-4083982 
E-mail: info@hbo-argus.nl 

 
Website 
www.hbo-argus.nl 

 
Redactie Argusogen 
Agnes Johannesma-van Leeuwen 
Hans Visser 
 
Correspondentie voor Argusogen  
t.a.v. de redactie 
E-mail: argusogen@hbo-argus.nl 

 

Huurverhogingen komende week in Tweede Kamer   
 
De Tweede Kamer behandelt dinsdag 5 februari 2013 de wetsvoorstellen voor inkomensafhankelijke 
huurverhogingen. Op donderdag 7 februari stemt de Kamer over de wetsvoorstellen. 
 
1 maart  
Dat is in overeenstemming met het voornemen van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om vaart 
te maken met invoering van de wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen maken het mogelijk de huren voor 
huishoudens tussen de € 33.614,-- en € 43.000,-- met 1% boven het basishuurverhogingspercentage 
(inflatie +1,5%) te verhogen. Voor huishoudens boven de € 43.000,-- mag de huur zelfs met 5% boven 
het basishuurverhogingspercentage worden verhoogd. Minister Blok wil de parlementaire behandeling 
vóór 1 maart a.s. afronden, zodat de wetten op tijd ingaan om de huren per 1 juli 2013 te kunnen 
verhogen. Woningcorporaties hebben dan een aantal maanden de tijd om de nodige zaken te regelen, 
zoals het opvragen van inkomensgegevens bij de Belastingdienst en overleg voeren met 
huurdersorganisaties. Woonbond en Aedes lieten eerder al weten er weinig vertrouwen in te hebben 
dat invoering op die termijn verantwoord haalbaar is. 

 
Omstreden voorstellen 
Met de inkomensafhankelijke huurverhogingen wil het kabinet ‘het scheefwonen ontmoedigen en de 
doorstroming op de woningmarkt bevorderen’. 
Eerdere wetsvoorstellen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen bleken telkens politiek omstreden 
en haalden niet de eindstreep. Behalve principiële bezwaren tegen huurbeleid op basis van inkomen, 
roepen de voorstellen veel weerstand op vanwege de privacy van huurders en vanwege de 
bureaucratie die ze met zich meebrengen. In de voorstellen die minister Blok nu aan het parlement 
heeft gestuurd, komt hij niet tegemoet aan de eerdere bezwaren. 
 
Huursombenadering beter alternatief  
Ook Aedes is geen voorstander van inkomensafhankelijk huurbeleid en zeker niet van de forse 
huurverhogingen die de voorstellen van het kabinet met zich meebrengen. Aedes pleit voor een 
beheerste huurverhoging, waarbij woningcorporaties enige vrijheid hebben om die gericht in te zetten. 
Dat kan met de huursombenadering. Dan krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen 
die relatief goedkoop zijn krijgen meer huurverhoging dan woningen die al een bij de woning passende 
huur hebben. Zo krijgen langzaam maar zeker alle woningen een huur die goed aansluit bij de kwaliteit 
en de waarde van het huis. En via de huurtoeslag komt financiële 
steun precies terecht bij de mensen die het nodig hebben. 
 
================================================== 
 

Spervuur aan vragen over wetsvoorstel gluurverhoging 
 
De Tweede Kamer stelt zich erg kritisch op in de behandeling van 
de gluurverhoging, de huurverhoging waarvoor in 
belastinggegevens van huurders wordt gekeken. In een 
schriftelijke vragenronde dienden de Kamerleden maar liefst 
veertien bladzijden met vragen in. 
Vooral de SP, ChristenUnie en het CDA stelden veel vragen over 
de wet. De PvdA schrijft “principiële bezwaren” te hebben tegen 
het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet ongedaan 
wordt gemaakt als het (gezins)inkomen van de betreffende 
huurder weer daalt. De regeringspartij wil dat de wet op dit punt 
wordt aangepast. 
 
Door de grote hoeveelheid vragen en de kritische opstelling van 
coalitiepartij PvdA lijkt het uitgesloten dat de doelstelling van 
minister Blok wordt gehaald, om de wet voor 1 maart door zowel 
de Tweede als de Eerste Kamer te loodsen. Daardoor wordt het 
steeds lastiger om de voorgestelde huurverhogingen per 1 juli 
2013 in te laten gaan. 
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